
؟ القيام يف الصالة والركوع والسجود واجلهاد والزكاة كلها ذكر هللا؛ ألنك  ، كيف الذكر باجلوارح الذكر باجلوارح

وأقم الصالة إن الصالة  ((عندما تفعلها تكون طائعا هللا؛ وحينئذ تكون ذاكرا هللا ذا الفعل؛ وهلذا قال اهللا: 

قال بعض العلماء: وملا تضمنته من ذكر اهللا أسبق، وهذا أحد  )) تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر

. هذه املسألة جيب أن نعرف؛ أن املعاين إذا قرنت مع غريها فسرت مبا خيتص به، وعند  القولني يف هذه اآلية

فسر كل اإلفراد تشمل مثال عندنا الفقري واملسكني، إذا قرنا فسر كل واحد مبا ختتص به؛ الرب والتقوى قرنا مجيعا 

واحد مبا خيتص به، و إذا أفرد أحدمها مشل اآلخر؛ فالذكر عند اإلطالق، أما إذا أفرد هذا الرجل قرأ القرآن وذكر 

هل هي من صفات  )) فاذكروني أذكركم، أذكركم ((. وقوله تعاىل:  اهللا؛ فهنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص

؟ من  ؟ اجلواب عن األول من صفات اهللا وال ال و السلبيةاهللا وهل هي من الذاتية  هل هي من اإلجيابية أ

؟ نعم؛  ؟ إجيابية؛ كذا ؟ فعلية؛ وعن الثالث: إجيابية أو سلبية صفات اهللا؛ وعن الثاين: هل هي ذاتية أو فعلية

هنا مطلق ولكن يتبني من صيغة األمر والبيان أن اجلزاء من جنس العمل وهلذا  )) أذكروني أذكركم ((وقوله: 

فاذكروني  (( . ) من ذكرني في مأل ذكرته في مأل ذكرته في مأل خير منه (جاء يف احلديث الصحيح: 

فتح الياء، يعين ياء املتكلم جيوز إسكاا وفتحها  )) فاذكروني )) (( فاذكروني أذكركم ((فيها قراءة  )) أذكركم

وحذفها ختفيفا؛ لكنها يف القرآن تتوقف على السماع؛ إن من حيث اللغة العربية جيوز فيها الفتح واإلسكان ويش 

 ((. وقوله:  )) فاذكروني أذكركم ((بعد؟ واحلذف؛ لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع؛ وهنا فيها قراءة 

اشكروا  ((فعل أمر من شكر؛ وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل  )) اشكروا )) (( وا لي وال تكفرونواشكر 

هي اشكروين أو غريها؛ فقال بعضهم إا هي هي، وأن شطر تتعدى بنفسها وتتعدى بالالم؛ فيقال  )) لي

 ((ما، وأن املفعول هنا يف شكره، ويقال شكر له؛ وقال بعضهم إا ليست مبعناها وأن شكر تتعدى بنفسها دائ

حمذوف؛ يعين اشكروا يل ما أنعمت عليكم، ما أنعمت عليكم، أو نعميت ، أو ما أشبه ذلك؛  )) اشكروا لي

 واخلالف يف هذا ال يرتتب عليه كبري فائدة؛ ألن اجلميع متفقون على أن املراد ذا األمر القيام بشكر اهللا عز



 يه؛ والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باجلوارح، وال يكون إال وجل؛ وذلك بامتثال أمره واجتناب

؛ احلمد يكون وا يف مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب احلمد، ومتعلقه أعم من متعلقة احلمد، أرجوا أن تنتبه

حلمد؛ أما الشكر باللسان لكن سببه كمال احملمود وإنعام احملمود؛ فإذا كان سببه إنعام احملمود كان الشكر أعين ا

فثالثة: يكون بالقلب، وباللسان،  نعمة، النعمة، نعمة املشكور؛ أما متعلقهالطالب : الفإن سببه واحد ما هو؟ 

وباجلوارح؛ خل بالكم الفرق بني احلمد والشكر أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينهما؛ فيختلفان إذا من حيث 

؟ كمال احملمود وإحسان احملمود؛ فاهللا جل وعال  السبب، وخيتلفان من حيث املتعلق؛ سبب احلمد أيش قلنا

بب الشكر؟ النعمة، نعمة املشكور؛ أما املتعلق فاحلمد يكون باللسان فقط، حيمد على كماله وعلى إنعامه؛ وس

  ؟ باللسان والقلب واجلوارح؛ وعليه قول الشاعر: والشكر يكون

  .أفادتكم  النعماء  مني  ثالثة      يدي ولساني والضمير المحجبا                          

طيب ما هو الشكر بالقلب؟   القول؛ والضمري احملجبا القلب.فيدي هذا الشكر للجوارح؛ لساين باللسان يعين 

وجل؛ فيحب اهللا سبحانه وتعاىل هلذه اإلنعام؛  الشكر بالقلب أن يقر اإلنسان بقلبه أن هذه النعمة من اهللا عز

اهللا ، فإن اإلنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من  ) هأحبوا اهللا لما يغذوكم به من نعم (وهلذا ورد يف احلديث: 

أحب اهللا؛ ألن النفوس جمبولة على حمبة من حيسن إليها؛ هذا تعلق الشكر بالقلب؛ تعلقه باللسان التحدث 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  )) وأما بنعمة ربك فحدث ((بنعمة اهللا ال افتخارا بل شكرا قال اهللا تعاىل: 

أما الشكر باجلوارح فأن يقوم اإلنسان بطاعة اهللا، ويصرف )؛  أنا سيد ولد آدم يوم القيمة وال فخر (وسلم: 

هذه الطاعة مبا جعلت له قصدي هذه النعمة ، ويصرف هذه النعمة ملا جعلت له؛ فإن هذا من شكر النعمة؛ 

على القول بأن الشكر تتعدي بنفسها والالم ال إشكال يف املوضوع؛ ألن املعىن:  )) اشكروا لي ((وقوله تعاىل: 

يل، واشكروين واحد؛ أما على القول الثاين: أن شكر تتعدى بنفسها فالالم هنا لإلخالص يعين اشكروا  اشكروا

))  وال تكفرون ((وجل؛ ألنه هو أهل الشكر. وقوله:  يل ال لغريي؛ فيكون هنا بيان املشكور له وهو اهللا عز



من أفعال اخلمسة ؟ فاجلواب: أن النون  أصله لو قال قائل كيف وال تكفرون ال ناهية وهنا جاءت النون مع أا

فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فال  ((هنا للوقاية وليست نون اإلعراب؛ ومثله قوله تعاىل: 

 فال يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ((وإال يستعجلون؟  يستعجلون،  )) يستعجلون

أي ال جتحدون أو ال جتحدوا نعميت؛ بل قوموا بشكرها وإعالا  )) وال تكفرون ((فالنون هنا للوقاية؛ وقوله:  ))

وإظهارها؛ وهلذا إذا أنعم اهللا على عبده النعمة فإنه حيب منه أن يرى أثر نعمته عليه؛ إذا أنعم اهللا عليه بعلم فإن 

نه حبيث يكون معروفا بعلمه يقوم اهللا حيب من هذا العامل أن يظهر أثر نعمته عليه، أوال على سلوكه هو بنفسه فإ

ويعمل مبا علم؛ الثاين من ظهور العلم التعليم، يعلم الناس ما استطاع وليس بالزم أن يعلمه يف حلقات، قد يعلم 

الثالث من آثار نعمة  , شخصا يصلي يف جنبه فيخل بأمر من األمور يف الصالة فيعلمه هذا من طرق التعليم نعم

ان إىل اهللا على بصرية، أن يدعوا إىل اهللا على بصرية حبيث أنه يف كل جمال ميكنه أن يتكلم العلم: أن يدعوا اإلنس

، حىت يف االس اخلاصة فيما إذا دعي إىل عزمية مثال ورأى من املصلحة  بالدعوة إىل اهللا يتكلم بقدر ما يستطيع

عض الناس من أهل العلم يكون معه  أن يتكلم فليتكلم؛ وكان بعض أهل العلم يف ما مسألة فهو فيما حضر، ب

كتاب إما معه بنفسه أو مع أحد من تالميذه؛ فيقرأ الكتاب على احلاضرين ويستفيد ويفيد وهذا طيب إذا علم 

من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يتلقبونه منه؛ أما إذا مل يعودهم فإنه قد يثقل 

حىت ينفتح اال للناس ويسألون وينتفعون؛ سؤال مثال  ن أن يفتح اال بإيراد يوردهعليهم ذا؛ ولكن من املمك

ألن بعض طلبة العلم تذهب جمالسهم كمجالس العامة ال ينتفع الناس ا؛ وهذا الشك أنه نقص وإن كانوا قد 

جل أن يفتح الباب ال يأمتون لكنه نقص؛ فالذي ينبغي لطالب العلم حىت وإن مل يسأل أن يورد هو سؤاال أل

؛ وقد جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان  للحاضرين فيسألون

مع أنه ما علم جربيل، )  هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (والساعة وأماراا وقال النيب عليه الصالة والسالم: 

الطالب ؟  ؟ ملاذا جعله معلما وهو يسأل والسالم لكن ملاذا جعله معلما ؟ الرسول عليه الصالة الذي جييب من



نعم ألنه تسبب هلذا العلم؛ املهم أننا نقول وال تكفرون إنه من كفر النعمة الشيخ ألنه سبب السؤال صار العلم؛ 

األصل هذه املادة:   أن ال يظهر أثرها على من أنعم اهللا عليهم، فإنه ينبغي لإلنسان أن ال يسرتها ألن الكفر يف

؟ السرت ومنه الكفرة الذي يسميها العوام الكافور حق النخل ألنه يسرت  كاف، فاء، راء؛ ويش أصلها يف اللغة

واشكروا لي وال  ((التمرة؛ فاإلنسان الذي ال يرى عليه أثر النعمة فهو يف احلقيقة ما أظهرها بل جحدها؛ 

تقدم لنا وال بأس من إعادته أن الكالم إذا  استعينوا بالصبر والصالة ))يا أيها الذين آمنوا  ((  )) تكفرون

؟ طيب،  صدر بالنداء فهو دليل على االهتمام به؛ ألن النداء يوجب التفات املخاطب إىل مناديه؛ واضح وال ال

يق به إن كان وسبق لنا أن اهللا تعاىل إذا صدر احلكم أو اخلرب يف بوصف اإلميان كان ذلك دليال على أن التصد

خربا من مقتضيات اإلميان؛ وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات اإلميان؛ إن كان خربا مثل هذه مثل 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا  ((هذا خرب؛ واحلكم:  )) يا أيها الذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيءآية اليت (( 

م بوصف اإلميان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من فاملهم أنه إذا صدر الكال بالصبر والصالة ))

مقتضيات اإلميان، وتصديقه إن كان خربا من مقتضيات اإلميان، وأن خمالفته أو تكذيبه نقص يف اإلميان؛ كذلك 

أيضا تصدير الشيء باإلميان بوصف اإلميان هو يف احلقيقة من باب اإلغراء، من باب إغراء املخاطب بالتزام 

، أو ال  أو تصديق اخلرب؛ كأنه يقال له: يا أيها الذين آمنوا بإميانكم، ولكونكم مؤمنني افعلوا كذا وكذا احلكم

يعين أن مقتضى  تقول لإلنسان: يا رجل، ما يا رجل، أو سيكون كذا وكذا فصدقوه؛ مثل ما  تفعلوا كذا وكذا

ه ذلك؛ يا مؤمن، هذا إغراء يعين بإميانك رجولتك أن تتجنب هذا الشيء، أو أن تقوم ذا الشيء، أو ما أشب

استعينوا ا أي اجعلوها عونا لكم،  يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة )) ((افعل كذا أو اترك كذا. 

الصرب يف اللغة احلبس ومنه قوهلم: قتل فالن صربا أي حبسا؛  )) والصالة ((بالصرب أي اجعلوا الصرب عونا لكم؛ 

طالح هو حبس النفس، حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عن ما ينبغي أن ال تكون عليه؛ ويف االص

فهو ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على أقدار اهللا املؤملة؛ الصرب على طاعة اهللا 



عب النفسي والتعب البدين؛ الصرب على حيتاج إىل مكابدة من وجهني: من وجه التعب النفسي، والتعب البدين، ت

؟ تعب النفس والبدين؛ النفسي إنك جتد جياهد النفس على فعل  الطاعة يكابده اإلنسان من وجهني أيش

الطاعة، والبدين يتعب يتوضأ يف أيام الصربات وخيرج إىل املساجد يف الظلمات ويركب املشقات للوصول إىل بيت 

ويش يتضمن ؟ التعب النفسي فقط؛ ألنه كف ما عليك تعبا، اترك هذا الشيء  ؛ الصرب عن املعصية اهللا وهكذا

فقط؛ ففيه تعب النفسي، البدن ما حترك وال شيء بس طلب منه أن يكف؛ إذا فهو تعب نفسي؛ والحظوا أنه 

به أي قد يكابد اإلنسان من التعب النفسي على ترك احملرم أكثر مما يكابده على تعب النفس يف الشيء املأمور 

يف الطاعة؛ يعين قد يكون هناك داعي قوي لفعل هذه املعصية يكون مكابدة اإلنسان تعب النفسي يف تركه أمرا 

مث القسم الثالث: الصرب على ,  شديدا وشاقا؛ ويكون فعل للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من ناحية نفسية

األقدار املؤملة؛ األقدار املؤملة فيها الشيخ نفسي وبدين طالب : ال؟  أقدار اهللا املؤملة؛ فيه معاناة، نفسية وإال بدنية

، أي ما أخالف لكن هذا ما هو من فعله، يعين كونه يتأمل من الكسر وما أشبه ذلك ما هو من فعله؛ لكن غالبا 

ه وإال نفسه إنه يلطم خده وإال يشق ثوبعن ن اإلنسان قد يرى أن من التفريج فيه معاناة نفسية، تعب نفسي؛ أل

ينتف شعره وما أشبه ذلك؛ قد خيفف عنه وإن كان هذا من الشيطان؛ لكنه يصرب نفسه عن هذا األمر فهذا 

أو عن معصية أو على أقدار اهللا املؤملة ؟   تعب النفسي.   أي األنواع الثالثة أفضل الطاعة الصرب على الطاعة

هلذا جتدون من الطاعات ما هو من فرائض اإلسالم، األول، الصرب على الطاعة أفضل وأقرب إىل اهللا؛ و الطالب 

فرض أركان اإلسالم كلها طاعات؛ لكن منهيات غري الشرك ما تصل إىل هذا الشيء؛ فلهذا نقول الصرب على 

؛ الصرب على أقدار املؤملة تفعل  الطاعة أفضلها، مث الصرب عن املعصية ألنه اختياري وفعلي، أنت تقدر تفعل وال

ذلك ألن اإلنسان كما قال بعض السلف إما أن يصرب صرب الكرام  أو أن يسلوا سلو البهائم؛ يعين هو أدناها؛ و 

هو لو مثال تزجر وعجز عن الصرب اآلن حني املصيبة آخر ما له ؟ يصرب، عليه أن يصرب،  يصرب وال كأا 

ة وصرب عن املعصية وصرب صارت؛ يوسف عليه السالم كان له عدة أنواع من الصرب نشوفه عنده صرب على الطاع



عن األقدار املؤملة؛ صربه على األقدار املؤملة ظاهر، على ما فعل به إخوته وما كادوا له؛ وصربه عن املعصية ؟ 

قال رب السجن  ((ظاهر أيضا حني دعته امرأة العزيز إىل نفسها ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أنقذه حني فزع إليه 

 ملا جلأ إىل اهللا عز )) وإال تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلينأحب إلى مما يدعونني إليه 

 )) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ((؟  وجل بصدق ماذا كانت النتيجة واجلواب

 مث وجل وأحيانا يكون مع اإلنسان غفلة عن اهللا سبحان اهللا العظيم؛ خلك اإلنسان دائما تلجأ إىل اهللا عز

يصاب مبصيبة ليلجأ إىل اهللا حىت يذكر؛ ألن اإلنسان مع كثرة النعم وعدم املصائب ينسى ويستمر يف هذه 

وجل ويصرب؛ يوسف  األشياء يف هذه النعم ميشي معها ويغفل؛ لكن إذا أصيب بنكبات حينئذ يرجع إىل اهللا عز

طيب هل له  . )) ب له ربه فصرف عنه كيدهنفاستجا ((وجل فأجاب اهللا دعوته  عليه السالم جلأ إىل اهللا عز

؟ ويش ؟ صرب على الدعوة إىل اهللا يف السجن، وطلب تزكية عرضه عليه الصالة والسالم؛ يعين  صرب على الطاعة

  )) واستعينوا بالصبر ((عدة مسائل وكذلك أيضا قيامه بامللك وتنظيمه نعم كل هذه مما صرب على الطاعة طيب 

منتظرا للفرج؛ صابرا على مشاق األمور ومكابداا؛ وما أحسن أن يكون اإلنسان  )) بالصبر واستعينوا ((وأيضا 

واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

إن األمور ستزول وأن دوام احلال من احملال؛ فإذا   لألنه يؤمألنه إذا كان منتظرا للفرج حان عليه الصرب؛  ) يسرا

الفرج يف الدنيا هان عليه الصرب كثريا؛ وهذا الشك من اخلصال احلميدة اليت  لاألجر يف اآلخرة ويؤم لكان يؤم

؟ الصرب، مهما بلغت بك األمور اصرب  سالم، وهو أيضا دليل على أن األمور تسهل أيش هوجاء ا عليه اإل

وكذلك بالصالة، الصالة أي الصالة  )) استعينوا بالصبر ((ذا جعل اهللا تعاىل الصرب عونا فقال: فتهون؛ وهل

ويش الصالة ؟ الدعاء؟ ال، الصالة الشرعية، وهلذا كان نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه إذ حزبه أمر فزع إىل 

يدي حبيبه سبحانه وتعاىل، بني يدي  ؟ ألن املصلي يقف بني الصالة؛ الصالة من أكرب العون على األمور؛ ملاذا

اهللا؛ فينسى كل ما سواه ترى هذه صالة األوابني ما هي صالة اللعابني نعم صالة األوابني ال صالة اللعابني؛ 



نسأل اهللا أن يتوب علينا ـ؛ إذا وقف بني يدي ربه نسي كل شيء، فأقبل عليه واطمئن به وصار له يف قلبه نور  

هذا الفرح والسرور واالنشراح يهون عليك األمور وال ال؟  ) الصالة نور (صالة والسالم: كما قال النيب عليه ال

 (نعم طبعا، قطعا يهون عليك قطعا ما هو طبعا قطعا يهون عليك األمور؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

نفس الصالة أيضا أمكنة  يهون عليك األمور فتصرب عليك الصالة، مث إن يف  ) جعلت قرة عيني في الصالة

للدعاء تدعوا اهللا تعاىل أن يعينك على هذه األمور؛ فتكون الصالة نفسها عونا وما تتضمنه من الدعاء أيضا 

عونا؛ فيستعني اإلنسان ا على كل مهماته وملماته؛ فالصالة أمرها عظيم ملن أتى ا على وجه املشروع؛ لكن 

هللا أن يتوب علينا، ندخل فيها وخنرج منها وحنن على ما دخلنا بل إا مع األسف إننا أضعنا الصالة نسأل ا

اهللا به؛ أفرض مثال أنك   بعض الناس ال تزيده من اهللا إال بعدا نسأل اهللا السالمة؛ إذا االستعانة بالصالة أمر أمر

جتهت إىل اهللا كنت يف ضائقة من أهلك ضاقت عليك الدنيا املرأة تيب والولد ييب وما أشبه ذلك فتوضأت وا

وكنت ختاطبه بكالمه وتدعوه حباجاتك تنسى فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتألأل فتسهل عليك 

هو عامل بذلك سبحانه وتعاىل، عامل به  )) استعينوا بالصبر والصالة ((األمور وون عليك؛ والذي أمرنا بذلك 

((استعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على ا أمرنا اهللا به، وهو رحيم بنا؛ لو ال هذا الدواء ناجح وناجع م

احلديث فيه ضعف السائل : نعم؛  )) واستعينوا بالصبر والصالة إن اهللا مع الصابرين ((نعم  الخاشعين))

تسألونه اآلن الشيخ : النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة السائل : ؟  أيالشيخ : ؟  شيخ

هذه بشرى  )) ((إن اهللا مع الصابرينيستدلون به   قيم وابن كثري كلهم أشوف يستدلون به شيخ اإلسالم وابن

ومل يقل مع املصلني، ملاذا ؟ ألن الصالة طاعة وقلنا إن من أقسام  )) إن اهللا مع الصابرين ((عظيمة ملن صرب، 

ن الصرب مر يا أل رب أشق باالستعانة به من الصالة؛: أن الصالصرب، الصرب على طاعة اهللا هذا وجه؛ الوجه الثاين

  مجاعة، الصرب مر،

   لكن عواقبه أحلى من العسل     الصبر  مثل  اسمه  مر  مذاقته                  



ويتغري دمه ووجهه ويصابر و يكابد، حىت إنه يكاد  نفعاالتفهو مر يكابده اإلنسان ويعاين وحيصل له ا , نعم

وجواب ثالث: أنه إذا   , نعم )) إن اهللا مع الصابرين ((من يراه يقول هذا مريض؛ فلهذا جاءت املعية للصابرين 

كان مع الصابرين فهو مع املصلني من باب أوىل، بدليل أنه ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم أن اإلنسان 

فعلى هذا يكون اجلواب من ثالثة  , على عرشه سبحانه وتعاىل نعماملصلي يناجي ربه، وأن اهللا قبل وجهه وهو 

الطالب ؟  ؟ فاجلواب أدىن وجهه يا حسني ية إن اهللا مع الصابرين واملصلنيأوجه؛ إذا قال قائل ملاذا مل يقل يف اآل

الصرب، الطالب : نعم من الصرب فتكون داخلة فيه؛ والوجه الثاين مصطفى؟ الشيخ :إن الصالة من الصرب، : 

بدة أي نعم، أن مكاالشيخ إن الصرب أشد من الصالة؛ الطالب :هذا الذي قال حسني، سبحان اهللا؛ الشيخ : 

إن اهللا إذا كان الطالب : ؟  الصرب أشق؛ فلهذا جاءت املعية للصابرين لينشطوا على هذا األمر؛ الوجه الثالث نعم

فهو مع املصلني من باب أوىل كما جاءت به السنة؛ الشيخ : مع الصابرين فهو من باب أوىل مع املصلني، 

ن أنا أدورها بعد أيام ما ألقيها، يكن أنا أدورها ما ألقيها، انتبهوا يا مجاعة أنا يف ظين إن هذه األوجه الثالثة ميك

ويتطلبها يف يوم من األيام وهلا  , نعم ألن أحيانا إنسان مع الشرح ميكن جييء باألشياء ما كان ختطر على باله

مة؟ هذه املعية خاصة وال عا )) إن اهللا مع الصابرين ((طيب عندنا:  ح فأنتم احرصوا على هذه املسائل رائ

هذه خاصة؛ ألن كل معية تضاف إىل سبب يقتضيها فهي معية خاصة، كل معية الشيخ : خاصة، الطالب :

مع  ((أضيفت إىل التقوى وهو السبب؛  )) إن اهللا مع المتقين ((تضاف إىل سبب يقتضيها فهي معية خاصة، 

وما أشبه ذلك؛ أما املعية املطلقة اليت يقصد ا إحاطة  )) مع المتقين ))، (( ))، ((مع المحسنين الصابرين

اهللا عزوجل خبلقه علما وقدرة ومسعا وبصرا هذه تسمى معية عامة؛ ألا ما قيدت بأحد بل هي عامة؛ وهلا أمثلة  

وله كثرية يف القرآن منها ما هو عام جلميع اخللق، ومنها ما خصص بقوم ديدا هلم؛ مثال العامة جلميع اخللق: ق

ألم تر أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال  ((تعاىل: 

خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيمة إن اهللا 



وال خاص؟ خاص، خاص؟ ال، عام، عام  عام )) ما يكون من نجوى ثالثة ((فقوله تعاىل:  )) بكل شيء عليم

 )) وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما كانوا ((أي ثالثة يتناجون مؤمنني كافرين فجار أبرار أيهم؛ 

هو الذي خلق السموات األرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في  ((وكذلك قوله تعاىل: 

ل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير األرض وما يخرج منها وما ينز 

هذه عامة وقد تكون خاصة لكنها ال تقتضي النصر والتأييد وإمنا تقتضي التهديد؛ فهي من قسم العام املقيد   ))

 ى من القوليستخفون من الناس وال يسخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرض ((كما يف قوله تعاىل: 

هنا الشك إا ليس املراد معهم بالنصر والتأييد؛ ملاذا ؟ ألم ال يستحقونه؛ لكن املراد ديدهم ذه  ))

اإلحاطة؛ مث إن الذي اخلاصة فعندنا عامة مطلقة، وعامة مقيدة بقوم للتهديد؛ اخلاصة أيضا تنقسم إىل قسمني: 

إىل آخره؛ واملقيدة  )) مع المتقين )) (( مع الصابرين ((مقيدة بوصف ومقيدة بشخص؛ املقيدة بوصف مثل؟ 

وقوله لنبيه عليه الصالة والسالم حاكيا  )) ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ((بشخص كقوله ملوسى وهارون: 

 مث هذه املعية بأقسامها ال تقتضي أن يكون اهللا تعاىل حاال )) ال تحزن إن اهللا معنا عنه أنه قال أليب بكر : ((

وجل، ومل يفهم هذا الفهم  يف األرض؛ فهي ليست معية حلول واختالط؛ ألن ذلك أمر مستحيل على اهللا عز

إال من اجتالته الشياطني فأخرجته عن فطرته وإال من كان جاهال باللغة العربية أيضا؛ فال أحد يتصور هذا 

وجل ومل  معنا يف املكان إال من جهل اهللا عزالتصور أو يقول هذا القول إا معية حلول وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

يقدره حق قدره؛ وكذلك أيضا جهل املعىن يف اللغة العربية؛ أرجوا أن تنتبهوا هلذا األمر ألنه أمر مهم؛ فالذين 

فهموا هذا الفهم هم اجلهمية واملراد قدمائهم؛ ألن متأخري اجلهمية تركوا هذا املسلك وسلكوا مسلك التعطيل 

لوا إن اهللا تعاىل ليس داخل العامل وال خارج العامل وال متصل وال منفصل إىل آخره ما تقدم لنا يف احملض، وقا

مجة أن هؤالء القوم الغرائب أو من العجائب والعجائب العقيدة؛ لكن متقدميهم كانوا يقولون باحللول ومن 

السماء، ينكرون أن يكون يف السماء؛ فانقلبوا يقولون إن اهللا معنا يف األرض ـ والعياذ باهللا ـ وينكرون أن يكون يف 



بعقوهلم رأسا على عقل؛ مث جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن اهللا معنا يف األرض وهو على عرشه يف 

السماء يريدون بزعمهم اجلمع بني النصوص؛ ولكنهم يف احلقيقة تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم؛ ألن هذا ليس 

وجل فوق عرشه بذاته ويف األرض  وص بل هذا يف احلقيقة إبطال للنصوص؛ فكيف يكون اهللا عزمجعا بني النص

             ؟ غري ممكن أبدا، إال أن يقول ـ والعياذ باهللا ـ بتعدد اخلالق ؟ هذا ممكن بذاته

 

 


